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PROSTOR
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

10. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o
tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu.
Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s
pomocí vládce zlých duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může satan vyhánět
satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě
rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže
obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže
toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit (Mk 3,20 – 27)
Pomůcky: kostka, kterou si děti vystřihnou a slepí

Milé děti, jakou máte náladu, když máte někdy hlad? Je vám dobře? Máte
chuť si hrát? (nechte reagovat děti) Většinou nemíváme hlad, ale když se
to přeci jen někdy stane, nejsme z toho zrovna nadšení. Jsme mrzutí,
nemáme energii, zkrátka potřebujeme se znovu nasytit. V dnešním
evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš vešel do domu, chtěl se najíst, ale pro
velký zástup lidí nemohl. Ale Ježíš není mrzutý, ani není nesnášenlivý.
Ježíš místo, aby se šel v klidu najíst nebo, aby se se Zákoníky přestal
bavit, když ví, že jim jde jen o to, aby se ho zmocnili, začne k nim mluvit
tak, aby mu rozuměli. Začne mluvit v podobenstvích. Podobenství jsou
vlastně „podobné“ se situacemi, které lidé znají z běžného života. Tak, jak
to právě slyšíme v dnešním evangeliu: když je někdo silák, má pořádné
svaly a je 2x větší než jsme my, pravděpodobně jej sami nepřemůžeme.
Takového siláka přemůže jen ještě větší silák. Znáte to děti sami třeba ze
školky nebo ze školy? Kdo je rychlejší v běhu? Prvňák nebo třeťák?
(nechte reagovat děti) Nebo, kdo je silnější? Sportovec, který každý den
cvičí, nebo ten kdo raději zůstává doma u počítače a nechodí ven? (nechte
reagovat děti) Vždycky vyhrává ten silnější. A dnešní Ježíšovo
podobenství nám říká, že Ježíš, který je Boží Syn, je vždycky silnější než
ďábel. Je jen důležité, abychom my byli s ním. Abychom byli také
takovými sportovci s Ježíšem. To znamená, cvičit se v s lásce, v tom být
kamarádem se všemi, dokázat rychle odpustit, začínat jako první, dokázat
se rozdělit a podobně. Pak budeme opravdovými siláky. Siláky v lásce.
Budeme silní jako Ježíš a nic nás nepřemůže. Chcete se děti v lásce
posilovat? Zde je taková kostka, kterou si vystřihnete, slepíte a pak už
stačí, abyste si každý den ráno s kostkou hodily. Když Vám padne nějaký
úkol, snažte se ho celý den plnit. A druhý den ráno si zase hoďte kostkou.
Tak budete cvičit každý den a budete silní v lásce 

